
Har jeres organisation for mange 
medlemsdatabaser? En for lokalafdelingen, 
en central og måske en på hjemmesiden, 
så både Jens Hansen, lokalafdeling og 
organisation har mistet overblikket?

Hvem har rettet 
Jens Hansens 
stamkort?

Få styr på medlemmet, uanset hvorfra du kigger og administrerer. WinKAS’ datapumpe 
håndterer medlemmet centralt og administrerer og synkroniserer medlemmets data, 
status, økonomi og færden, fra hovedorganisationen og ned gennem organisationen. 
Et stamkort – mange indgange.

Organisationer og forbund

www.winkas.dk

Medlemsdatabase

Jens Hansen

Tag kontrollen igen med et effektivt 
BIGdata medlemssystem

• Adresse
• Medlemsinformationer
• Kontigent
• Historik
• Interesser
• Kommunikation
• Events

Landsorganisation

Kreds/Region

Lokalforening

BIGdata

Datapumpe



Få mere at vide
WinKAS er branchens mest moderne og fleksible medlemssystem.
Kontakt os og hør mere om WinKAS, muligheder og hurtig integration.

Bakkegårdsvej 2B
8240 Risskov
Danmark

Tlf.: 7020 6474
E-mail: salg@winkas.dk

www.winkas.dk

Organisationer og forbund

Datapumpe: 
Central kontra decentral medlemsstyring
Løsningen ligger op til at håndtere den store medlemsregistrering i en hel organisation 
på tværs af hovedafdelingen og lokalafdelingerne.
 Hovedafdelingen kan på samme måde som lokalafdelingerne have behov for at  
registrere nogle oplysninger, som ikke skal udveksles i organisationen, og hoved- 
afdelingen kan derfor markere de felter, som skal udveksles med lokalafdelingerne.
 På samme måde kan lokalafdelingerne knytte en række felter (lokalt) op imod de  
felter som hovedorganisationen ønsker at udveksle samt oprette egne felter, som 
kun benyttes i lokalafdelingen.
 Dette giver mulighed for at have en række oplysninger på enheden, som udveksles 
samt en række oplysninger pr. enhed, som kun vedligeholdes af den aktuelle enhed.
 

Det globale medlemsnummer

Et system, som sikrer, at uanset hvor i organisationsløsningen der oprettes medlemmer, 
så håndterer WinKAS, at et medlemsnummer er unikt. Systemet ligger uden for den 
normale datalagring og findes i sit eget område. Se illustration.
 

Håndteringen af kontingenter er i løsningen opbygget centralt, da alle kontingenter skal 
oprettes i hovedafdelingen. Dette betyder, at et kontingent oprettes i hovedafdelingen 
og disse kontingenter arves herefter i lokalafdelingen, som via eget system kan se disse 
kontingenter.
 I de tilfælde, hvor en lokalafdeling har et specielt kontingent, oprettes dette også i 
hovedafdelingen, men tilknyttes lokalafdelingen via foreningsregisteret, hvorefter dette 
kontingent kun kan ses og sælges af den aktuelle lokalafdeling.
 På det enkelte kontingent kan der angives en fordelingsnøgle mellem hovedafdeling 
og lokalafdeling, således at det er muligt, at en del af beløbet tilfalder hovedafdelingen og 
resten til lokalafdelingen. Fordelingen kan angives både som fastbeløb og som procent.

Decentral håndtering af opkrævning og online betalinger

Det er som udgangspunkt muligt at kunne lade lokalafdelinger forestå Deres egne 
opkrævninger og tilknytte WinKAS Selvbetjeningssystem til Deres lokalafdeling. I 
denne situation vil der ikke kunne laves en automatisk fordeling af økonomi mellem 
hovedafdeling og lokalafdeling.
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